
 
 

UZNESENIE 
z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 25. júna 2021 
_________________________________________________________________ 

 
Uznesenie číslo 20/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

 
A/ schvaľuje:  

                                                                              
                1/  návrhovú  komisiu v zložení:   predseda: Ing. Jaroslav Beňadik  

                                                                         členovia:   p. Miroslav Zigo 
                                                                                            p. Vladimír Hogaj 
               
              2/  overovateľov zápisnice:         Ing. Jakub Petrovič 
                                                                        p. Dušan Jance 
.              
                                  

Uznesenie číslo 21/2021 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ berie na vedomie:  
 
       Kontrolu uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva s tým, že uznesenie na 
odvodnenie školského ihriska trvá. 
 
 

Uznesenie číslo 22/2021 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
  

A/ berie na vedomie: 
 

 Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2020  
 

 konsolidovanú výročnú správu za rok 2020 
 

 správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2020 a ku 
konsolidovanej výročnej správe za rok 2020. 

 
 

Uznesenie číslo 23/2021 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje: 

 
 Zmeny v rozpočte Obce Pružina, podľa prílohy s tým, že k faktúram k prístavbe hasičskej 
zbrojnice a za revitalizáciu parku Gabora Barossa musia byť doložené prílohy - súpisy prác. 

 
 



 
 

Uznesenie číslo 24/2021 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ berie na vedomie: 
 
     Rozpočtové opatrenia starostu obce od posledného zasadnutia OZ. 

 
                                                                          

Uznesenie číslo 25/2021 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

 A/ schvaľuje  
         
     čerpanie rezervného fondu v sume: 39.756,07 € na nasledovné investičné akcie: 
 

 na rekonštrukciu KD (zateplenie) v sume :    17.875,57 € 
 

  na prístavbu hasičskej zbrojnice v sume:      17.735,72 € 
 

 na revitalizáciu parku G. Barossa v sume:        4.144,78 €. 
 

 
Uznesenie číslo 26/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

       A/ schvaľuje: 
 
- zmeny v rozpočte ZŠ Š. Závodníka v Pružine  súvisiace so zmenou financovania asistentov učiteľov         
podľa prílohy,  
- navýšenie rozpočtu školy o 457 € v príjmoch i výdavkoch – podľa žiadosti ZŠ Š.Závodníka Pružina  
 
 
 

Uznesenie číslo 27/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
       A/ schvaľuje: 
 
          Návrh VZN č. 1/2021 o vodení psov a sume za náhradné evidenčné známky za psa  

   na území Obce Pružina. 
 
 
 

Uznesenie číslo 28/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje: 
 

           Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2019 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských 
      zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Pružina. 
 
 



 
 

 
Uznesenie číslo 29/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

A/ schvaľuje: 
 

          Žiadosti o odpustenie nájmu nasledovne: 
 

    -  p. Lenka Turzová, Kaderníctvo Pružina - za mesiace január 2021 až apríl 2021 
        v sume:  120,- €. 
 
    - p.  Daniel Belavý, Pružina č. 78 za Fitness v KD  za mesiace:  apríl a máj 2021 v sume: 120,- €  
     
z dôvodu obmedzenia prevádzok v súvislosti s opatreniami  Covid -19 a testovaním v KD. 

 
 
 

Uznesenie číslo 30/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ schvaľuje: 
         

           V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-
2017-33/60 zverejnenej dňa 07.06.2021, účinnej dňa 08.06.2021 (ďalej  len "Zmluva o poskytnutí 
NFP") a článkom 13 ods. 1 "ZABEZPEČENIE POHĹADÁVKY A POISTENIE MAJETKU". Prílohy č. 1 Zmluvy 
o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo 
forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo 
životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len 
poskytovateľ") v zastúpení Slovenská agentúra źivotného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská 
Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov 
EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4 pre projekt s názvom: Vybudovanie zberného dvora v obci 
Pružina, kód projektu: ITMS2014-310011U125. 
 
       
         B/ poveruje: 
 
  starostu obce podpísať “Zmluvu o vyplńovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku   
  na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči poskytovateľovi podĺa Zmluvy o poskytnutí     
  NFP”. 

 
Uznesenie číslo 31/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

 
   A/ berie na vedomie: 
 

Informácie starostu obce  o aktuálnych projektoch v obci.  
         

 
 
 



 
 

Uznesenie číslo 32/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/  berie na vedomie: 
          

 Informáciu starostu  obce o pozemkových úpravách - komasácii v miestnej časti obce -  Briestenné. 
          

 
Uznesenie číslo 33/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
 

A/ schvaľuje: 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021 podľa  predloženého návrhu. 
 
  

Uznesenie číslo 34/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
    A/ Berie na vedomie: 
          Žiadosť na zvýšenie kapacity v  MŠ v Pružine podanú Ing. Matejom Petrovičom, v zastúpení 
rodičov. V tejto súvislosti: 
 

B/ Odporúča  
         

 Starostovi obce podať žiadosť o  NFP v prípade výzvy Ministerstvom investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR z programu “IROP”  na zvýšenie kapacity v MŠ. 

 

 Starostovi obce riešiť stretnutie so statikom vo veci posúdenia stavby materskej školy z dô-
vodu možnosti aktuálneho rozšírenia kapacity MŠ  nad kuchyňou ŠJ. 

 
 
      C/ Poveruje: 
        Starostu obce podať žiadosť na Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, ohľadom odpredaja budovy bývalej 
Lesnej správy v Pružine, pre potreby rozšírenia kapacít MŠ Pružina. 

 
      D/ Odporúča  
        Starostovi obce zvolať najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva v priestoroch Základnej 
školy Štefana Závodníka Pružina. 
 
 

Uznesenie číslo 35/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ Odporúča: 
Starostovi obce riešiť obnovu strechy na zvoniciach v obci a to v časti Chmelisko a Briestenné. 
 
 
 
 

         



 
 

                                                          Uznesenie číslo 36/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ Odporúča:  
Starostovi obce riešiť obnovu náterov autobusových čakární v obci.  
 
 

                                                          Uznesenie číslo 37/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ Odporúča:  
Starostovi obce podať žiadosť na Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica, 
ohľadom   prenájmu  parcely č.  KNE 453/2 – k.ú. Tŕstie, vedenú ako ostatné plochy, o výmere 
607 m2   v časti Riedka, za účelom využitia pre rozvoj turistiky.  
 

 
 
 
V Pružine dňa 25. 06. 2021 
 
 
                                                              
                                                                                                             Michal   U š i a k , v.r. 

                                                                                                               starosta obce    


